INSTRUKCJA MONTAŻU Digi4Wall
Potrzebne narzędzia:
1. pędzel lub wałek z krótkim włosem do gruntowania,
2. wałek do nakładania kleju na ścianę,
3. poziomica min. 1 m długości, oraz ołówek grafitowy
4. nożyk tapeciarski do przycinania tapet,
5. szczotka lub specjalna packa tapeciarska do przyciśnięcia tapety (nie należy używać metalowych pacek, że względu na
łatwość uszkodzenia tapety)

UWAGA: Mimo, iż montaż naszych tapet nie jest sprawą trudną jednak zawsze zalecamy skorzystanie z usług
profesjonalisty. Poszczególne bryty są przygotowane do montażu na podwójne cięcie, czyli z zakładką ok 6 do 8
cm. Wyjątkiem jest materiał Wall210F, który klejony jest na styk, tzn. kolejne bryty łączą się ze sobą
krawędziami. Ten rodzaj materiału, ze względu na pewną przezroczystość, wymaga specjalnie przygotowanego
podłoża, mianowicie ściany powinny być gładkie i zagruntowane na biało.
1. Przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić uwagę na jakość i stan ściany na której będziemy kleić naszą
tapetę. Dla uzyskanie możliwie najlepszego efektu, powierzchnia ściany powinna być gładka, bez pęknięć,
ubytków. W przypadku ścian uprzednio malowanych należy sprawdzić trwałość wiązania farby ze ścianą poprzez
delikatne zmoczenie powierzchni np. nasączoną wodą gąbką. Jeśli po takim eksperymencie farba nie odchodzi od
ściany, możemy uznać, że mamy na tyle stabilne podłoże aby kleić nasza tapetę. Jeśli jednak zauważamy bąble lub
farba zaczyna się łuszczyć, oznacza to że powłoka malarska została naniesiona na nieoczyszczone i
niezagruntowane podłoże i przed przyklejeniem tapety należy bezwzględnie farbę usunąć ze ściany.
2. W zależności od wybranego formatu i rodzaju podłoża, w kartonie znajdują się bryty tapety o szerokości ok. 138
cm (+/- 2 cm) lub 100 cm (+/- 2 cm) oraz schemat z pokazaną kolejnością i ułożeniem brytów na ścianie. Należy
zwrócić uwagę na numerację brytów i w takiej kolejności przygotować je do klejenia na ścianie.
Oznaczenie numeru brytu

Kolejność przyklejania brytów
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3. Przy pomocy poziomicy należy wyznaczyć pion rysując ołówkiem kreskę dokładnie w miejscu późniejszego
połączenia brytu nr 1 z brytem nr 2. UWAGA: po narysowaniu pionowej kreski należy nadmiar grafitu z ołówka
zetrzeć wilgotną szmatką !!!!
4. Wybraną ścianę gruntujemy środkiem gruntującym w sposób określony przez producenta środka gruntującego,
a następnie po odczekaniu wskazanego czasu (dla większości środków gruntujących jest to 5 do 7 godzin)
przystępujemy do nakładania wałkiem kleju na ścianę. Warstwa kleju powinna być na tyle gruba aby nie wsiąkał
zbyt szybko w ścianę, ale nie na tyle aby nadmiar spływał ze ściany bądź wychodził na tapetę w miejscu łączenia
brytów.
5. Bryty tapety kleimy na ścianę wg kolejności ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypionowanie pierwszego
brytu. Po przyklejeniu każdego brytu, usuwamy przy pomocy packi powietrze, delikatnie przyciskając tapetę od
środka na boki w obu kierunkach. Nadmiar tapety odcinamy przy pomocy nożyka i packi.
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